
UMOWA NAJMU 

SPRZĘTU WYPOŻYCZALNI SKŁAD TECHNICZNY SP. Z O.O. 

Zawarta w …………. w dniu …………… 

pomiędzy: 

Skład Techniczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-816), przy ul. Chodakowska 
53/57  

zwanym dalej „Wynajmującym” 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Najemcą”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami” 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest udostępnienie Najemcy następujących narzędzi 
i  urządzeń wraz z  osprzętem i  wyposażeniem dodatkowym (zwanych również 
„Sprzętem”), stanowiących własność Wynajmującego: 

§ 2 

Okres wynajmu Sprzętu: od dnia ………………. do dnia ………….  

Lp. Nazwa wynajętego 
sprzętu

Data 
wynajmu

Przewidywany 
dzień  zwrotu

Stawka za wynajem 
łącznie  (brutto)

1.
2.
3.
4.



§ 3 

1. Wynajmujący oddaje Najemcy w  najem wymienione w par. 1 niniejszej 
umowy narzędzia i  urządzenia wraz z  osprzętem i  wyposażeniem 
dodatkowym stanowiące w efekcie Przedmiot Umowy najmu.  

2. Wynajmujący wyda Najemcy Przedmiot Najmu sprawny pod względem 
technicznym. Najemca odbierze i zwróci sprzęt osobiście lub przez kuriera na 
własny koszt lub zostanie obciążony przez Wynajmującego kosztami 
przesyłki sprzętu.  

3. Najemca ma obowiązek uiszczenia opłaty/czynszu należnego za wypożyczony 
sprzęt zgodnie z par. 7 niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Najemca zobowiązuje się do: 

a) używania Przedmiotu Najmu zgodnie z  instrukcją i  jego 
przeznaczeniem; 

b) używania Przedmiotu Najmu z  należytą starannością i  odpowiadać 
będzie przed Wynajmującym za wszelkie szkody, jakie powstaną 
w  Przedmiocie Najmu z  przyczyn nie leżących po stronie 
Wynajmującego (w szczególności z  przyczyn leżących po stronie 
Najemcy lub osób, którymi posługiwał się on będzie w  związku z 
umową najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.); 

c) utrzymywania Przedmiotu Najmu w czystości i dobrym stanie; 

d) zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko Przedmiotu Najmu przed 
utratą, uszkodzeniem i zniszczeniem, poprzez m.in. przechowywanie 
Przedmiotu Najmu w bezpiecznym miejscu; 

e) ponoszenia kosztów bieżącej eksploatacji, o ile jest wymagane do 
działania; 

f) poinformowania Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
3 dni roboczych od chwili powzięcia przez Najemcę informacji, o 
postępowaniu egzekucyjnym skierowanym do ruchomości Najemcy (tj. 
Przedmiotu Najmu). Najemca ma obowiązek poinformować organ 
egzekucyjny o umowie najmu; 

g) poinformowania Wynajmującego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
3 dni roboczych od chwili powzięcia przez Najemcę informacji, o 
jakichkolwiek roszczeniach osoby trzeciej w stosunku do Przedmiotu 
Najmu; 

h) dopuszczenia do korzystania z Przedmiotu Najmu wyłącznie osób 
posiadających umiejętności i doświadczenie konieczne do korzystania 
z Przedmiotu Najmu; 



§ 5 

1. Najemcy zabrania się: 

a) oznaczania Przedmiotu Najmu, jak również oryginalnych opakowań w 
których dostarczany jest Przedmiot Najmu, oznaczeniami Najemcy lub 
jakiegokolwiek podmiotu trzeciego; 

b) dokonywania jakichkolwiek napraw i usprawnień Przedmiotu Najmu, 
wykraczających poza obsługę codzienną sprzętu; 

§ 6 

1. Z chwilą wydania Przedmiotu Najmu, aż do dnia jego prawidłowego i 
kompletnego zwrotu na Najemcę przechodzą ciężary związane z bieżącym 
utrzymaniem Przedmiotu Najmu oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.  

2. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do 
zwrotu Wynajmującemu wartości katalogowej sprzętu w  terminie 7 dni od 
daty wystawienia noty obciążeniowej przez Wynajmującego. Wartość 
katalogowa odnosi się do wartości katalogowej na dzień rozpoczęcia najmu 
urządzenia. 

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu 
najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy. 
Gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy Najemca zwróci jego wartość 
katalogową liczoną jak w  ust. 2 powyżej, zgodnie z  wystawioną przez 
Wynajmującego notą obciążeniową w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 

4. O zdarzeniach określonych w ust. 2 i 3 Najemca powiadomi Wynajmującego 
na piśmie (dopuszczalna forma elektroniczna) niezwłocznie, najpóźniej 
jednak w ciągu 3 dni od zajścia zdarzenia, a w wypadku kradzieży Najemca 
ma obowiązek zawiadomić też organy ścigania. Do czasu zawiadomienia 
organów śc igania o  kradz ieży, Wynajmujący na l iczać będzie 
Najemcy wynagrodzenie wg stawek tygodniowych. 

5. Po bezskutecznym upływie terminów określonych w ust. 2 i 3 na zapłatę za 
wystawione noty obciążeniowe, poczynając od 8 dnia od daty ich doręczenia 
Najemca zobowiązany jest do zapłaty tygodniowej stawki najmu za każdy 
rozpoczęty tydzień najmu z góry niezależnie od ilości dni dalszego opóźnienia 
w płatności tytułem odszkodowania do momentu całkowitej zapłaty za notę 
obciążeniową. 

 § 7 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do dokonywania napraw usterek przedmiotu 
najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub osoby za pomocą 
których wykonywał on jakiekolwiek czynności lub działania faktyczne 
z udziałem Przedmiotu Najmu.  

2. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania przez Wynajmującego 
odpowiednich części zamiennych.  



3. W czasie wykonywania przez Wynajmującego napraw, o których mowa w ust. 1 
Wynajmujący może udostępnić Najemcy urządzenie zastępcze, jeśli 
Wynajmujący ma taką możliwość. 

4. O awarii i  usterkach Najemca zobowiązany jest informować niezwłocznie 
Wynajmującego w formie pisemnej (dopuszczalna jest forma elektroniczna).  

5. Jeśli niezdatność Przedmiotu Najmu do użytku wynikła z przyczyn leżących po 
stronie Wynajmującego, a Wynajmujący nie może zapewnić urządzenia 
zastępczego, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy 
przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go Wynajmującemu. 

§ 8 

1. Po upływie okresu najmu lub po rozwiązaniu niniejszej umowy, Najemca 
zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Przedmiot Najmu Wynajmującemu. Za 
ważny i  skuteczny zwrot Przedmiotu Najmu uważać się będzie jedynie 
oddanie Wynajmującemu Przedmiotu Najmu w takim stanie, w  jakim został 
on wynajęty, z  uwzględnieniem jego naturalnego zużycia wskutek 
prawidłowego używania. 

2. Zwrot Sprzętu należy dokonać na adres siedziby Wynajmującego. 

3. Niedokonanie zwrotu przedmiotu najmu w sposób określony w ust.1 oznacza, 
iż Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w niniejszej 
umowie do czasu przywrócenia przez niego przedmiotu najmu do 
właściwego stanu. Oznacza to, że termin użytkowania upływa z  chwilą 
oddania Przedmiotu Najmu wg stanu i  ilości wyszczególnionych 
w dokumencie wydania sprzętu (PZO). 

4. Dla skutecznego zwrotu Przedmiotu Najmu, konieczne będzie pisemne 
potwierdzenie przyjęcia Przedmiotu Najmu przez Wynajmującego: 

a) Jeśli Najemca zwraca Przedmiot Najmu osobiście, Wynajmujący 
sporządzi adnotacje na dokumencie wydania danego sprzętu (PZO) o 
tym, że sprzęt został zwrócony i w jakim dniu.  

b) Jeśli Najemca zwraca Przedmiot Najmu poprzez środki na odległość 
(pocztą, kurierem, itp.) wtedy Najemca obowiązany jest wysłać sprzęt 
do Wynajmującego za potwierdzeniem odbioru, a po odebraniu paczki 
Wynajmujący sporządzi adnotacje na dokumencie wydania danego 
sprzętu (PZO) o tym, że sprzęt został zwrócony i w jakim terminie.  

5. Jeśli przedmiot najmu został w  trakcie najmu utracony, za zakończenie 
umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę kwoty, na którą została 
wystawiona nota obciążeniowa. 

§ 9 

1. Opłata za najem Sprzętu jest określona w tabeli w par. 1 niniejszej umowy.  
…………………………………….. za okres ……..tygodni. 



2. W przypadku składania zamówienia przez internet opłata za wypożyczenie 
sprzętu będzie uiszczona z góry przelewem na rachunek bankowy 
Wynajmującego, tj. w trakcie procesu składania zamówienia a przed 
udostępnieniem sprzętu, poprzez system płatności elektronicznej, do którego 
automatycznie na końcu tworzenia zamówienia kieruje strona internetowa 
wypożyczalni. 

3. W przypadku składania zamówienia mailowo albo telefonicznie opłata za 
wypożyczenie sprzętu będzie regulowana przelewem na rachunek bankowy 
Wynajmującego oraz w  terminie wskazanych na fakturze proforma przesłanej 
na wskazany przez Najemcę adres mailowy. 

4. W przypadku wynajmu sprzętu poprzez środki na odległość i dostawy przez 
kuriera, do opłaconego czasu wypożyczenia nie będą wliczane dni, w których 
Najemca oczekuje na otrzymanie przesyłki – oznacza to, że Wynajmujący 
uwzględnia 2 bezpłatne dni na transport dla każdego zamówienia na odległość i 
nalicza opłatę od momentu jej odebrania od kuriera. 

§ 10 

Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami dochodzenia od Najemcy 
należności wynikających z  niniejszej umowy – do kosztów tych należeć będzie 
w  szczególności wynagrodzenie kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, 
którym Wynajmujący zleci dochodzenie roszczeń od Najemcy.  

§ 11 

Najemca nie może bez zgody Wynajmującego przelać swoich praw i obowiązków 
z  umowy najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu 
w  podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody Wynajmującego, 
Najemca odpowiedzialny będzie także za jego przypadkową utratę lub uszkodzenie. 

§ 12 

1. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli: 

a) Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego 
przeznaczeniem i  mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w  taki 
sposób, 

b) Najemca oddał przedmiot najmu w  podnajem lub do bezpłatnego 
używania osobom trzecim, bez pisemnej zgody Wynajmującego, 

c) Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub 
uszkodzenie, 

d) Najemca zalega 14 dni z zapłatą czynszu najmu. 

§ 13 



Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac 
prowadzonych przy użyciu Przedmiotu Najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie 
Najemca. 

§ 14 

Umowa Najmu zawarta zostaje z  chwilą jej podpisania przez Strony. Wydanie 
sprzętu nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy i uiszczeniu opłaty 
najmu wskazanej na fakturze proforma. W przypadku zamówienia przez internet 
sprzęt zostanie wysłany po otrzymaniu od Najemcy podpisanej przez niego umowy 
w wersji elektronicznej (z obowiązkiem dosłania oryginału podpisanego dokumentu 
pocztą tradycyjną) i wpływie opłaty za najem. 

§ 15 

Strony niniejszym oświadczają, że wiążącymi adresami mailowymi dla realizacji 
przedmiotowej umowy są: 

- dla Wynajmującego - biuro@skladtechniczny.pl  

- dla Najemcy - ………………………………….. 

§ 16 

1. Wynajmujący oświadcza, iż dąży do takiego uregulowania zasad przetwarzania 
Danych Osobowych aby odpowiadały one w pełni postanowieniom 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119, s. 1) – dalej RODO.  

2. Wynajmujący przetwarza pozyskane dane osobowe w celu realizacji niniejszej 
umowy, w tym w celu zawarcia i wykonania umowy i dla celów z nią 
związanych, tj. w szczególności: dla dokonywania płatności, kontaktowania się 
z Kupującym dla celów księgowych i administracyjnych, a także dla celów 
związanych z prowadzeniem dokumentacji. 

3. Wynajmujący oraz Najemca zgadzają się na to, że każdy z nich jest niezależnie 
odpowiedzialny za przetwarzanie danych, które pozyskuje.  

4. Wynajmujący będzie przetwarzać otrzymane od Najemcy dane osobowe 
zgodnie z wymogami dotyczącymi danych osobowych określonych w 
obowiązujących przepisach prawa. Wynajmujący będzie wymagać 
dostosowania się do tych wymogów od każdego dostawcy usług, który będzie 
w imieniu Wynajmującego przetwarzać dane osobowe. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Wynajmujący niniejszym informuje o sposobie 
przetwarzania danych osobowych przez Skład techniczny Sp. z o.o. 

mailto:biuro@skladtechniczny.pl


a) Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący, tj. Skład 
Techniczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-816) przy ul. 
Chodakowskiej 53/57. 

b) Najemca może kontaktować się z Wynajmującym w każdym przypadku 
dotyczącym jego danych osobowych: telefonicznie pod numerem +48 609 
707 101, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres 
biuro@skladtechniczny.pl . 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, o której mowa 
w par. 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochrony danych 
osobowych (dalej RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na Wynajmującym w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w prawnie 
uzasadnionym interesie Wynajmującego tj. w celach marketingowych  
Wynajmującego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO .  

d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej 
umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów prawa. 

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 
zawarcia i realizacji umowy. 

f) Wynajmujący może przekazywać dane osobowe innym administratorom 
(m. in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską lub 
firmom windykacyjnym, wywiadowniom gospodarczym itp.) oraz 
angażować zewnętrznych dostawców usług (np. podmioty świadczące 
usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT itp.) do 
przetwarzania danych Najemcy w imieniu Wynajmującego.  

g) Dane osobowe Najemcy a nie są przekazywane poza obszar EOG. 

h) Najemcy przysługuje: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e. prawo do przenoszenia danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g. prawo do cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych - w 
formie pisemnej  

h. lub elektronicznej na adres mailowy biuro@skladtechniczny.pl  

i) W oparciu o dane osobowe Najemcy Wynajmujący nie będzie 
podejmować zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania, związanych z realizacją niniejszej umowy lub 
przepisów prawa. 

§ 17 
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1. Sprawy nie unormowane w niniejszej umowie będą rozstrzygane zgodnie 
z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony mają prawo do dokonania zmian w przedmiotowej umowie po 
zgodnym ustaleniu na piśmie pod rygorem nieważności..  

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało, w 
całości lub w części, uznane za nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to 
miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień umowy. 

4. Sprawy związane z  uzgodnieniem terminu i  miejsca zwrotu sprzętu oraz 
przestojem sprzętu spowodowanego jego naprawą, konserwacją lub 
wymianą przedmiotu najmu dokonywaną przez Wynajmującego mogą być 
uzgadniane w formie e-mailowej. 

 ………………………………………..      ………………………………… 

    Wynajmujący             Najemca 


